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Herroepingsformulier voor de betaalde abonnementsdienst  

Exclusives & Benefits  
 
 

Exclusives & Benefits   
Customer Service 

TSA 82020 
75487 PARIS CEDEX 10  

klantenservice@exclusivesandbenefits.nl 
FAX op : +352 2 625 8067 

 
 

Herroepingsformulier voor verzending naar bovenstaand  
Postadres of per e-mail : 

klantenservice@exclusivesandbenefits.nl 

Naam: 

Voornaam: 

Adres: 

E-mail: 

Tel: 

Geachte heer/mevrouw, 

Op ../../.. (datum) heb ik mij ingeschreven voor de betaalde abonnementsdienst Exclusives & 

Benefits  

Volgens Richtlijn 2011/83/EU van het Europese Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

inzake het consumentenrecht en de Algemene Voorwaarden van de abonnementsdienst 

Exclusives & Benefits, heb ik het recht om me binnen 14 dagen na inschrijving te herroepen 

zonder betaling van een boete of opgaaf van reden 

Ik breng u hierbij daarom op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking 

tot de betaalde abonnementsdienst Exclusives & Benefits. 

Met vriendelijke groet, 

Handtekening 

mailto:klantenservice@exclusivesandbenefits.nl
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De gegevens die u invoert zijn bestemd voor de betreffende diensten van GWP, voor het 

sluiten van uw overeenkomst met GWP, zodat u uw herroepingsrecht kunt uitoefenen. Ze 

worden bewaard zolang ze nodig zijn voor het beheer van de commerciële relatie. Echter, 

alle gegevens die het bewijs vormen van een recht of een overeenkomst, of die bewaard 

moeten worden met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting of verordening, 

kunnen onderdeel zijn van een archiveringsbeleid en voor dat doel bewaard worden in 

overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke verplichtingen 

inzake instandhouding, enz.). 

De via dit formulier verzamelde gegevens zijn niet bestemd voor overdracht aan derden en 

ze blijven binnen het grondgebied van de Europese Unie.  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, ook 

hebt u, in voorkomende gevallen, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. 

U kunt beperkingen aanvragen of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of 

eventueel uw toestemming intrekken. U kunt ook richtlijnen bepalen voor de beschikking van 

uw gegevens na uw overlijden. 

U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: GWP S.A., 15 A 

Rue Louis XIV – L1948 LUXEMBOURG 

Of per e-mail naar het adres: klantenservice@exclusivesandbenefits.nl 

 

 
 

 
Herroepingsformulier voor verzending per e-mail : 

klantenservice@exclusivesandbenefits.nl 

 

mailto:klantenservice@exclusivesandbenefits.nl

